ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

1403

Ημερομ. Κατάθεσης:

3/11/2020

03.11.2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: «Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να στηρίξει τους καλλιεργητές πατάτας στην ΠΕ
Κοζάνης».
Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν συνολικά στην χώρα εξαιτίας της πανδημίας δεν
άφησαν ανεπηρέαστη την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα τα ευάλωτα προϊόντα που
απορροφούνται, κατά κύριο λόγο, από την εστίαση και τον τουρισμό.
Για την περιοχή της ΠΕ Κοζάνης το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις περιοχές των
Μπουτζακίων και της Δυτικής Εορδαίας με τη φημισμένη πατάτα Πολυμύλου και Φούφα,
αλλά και την ορεινή πατάτα Λιβαδερού και Καστανιάς Σερβίων, όπου οι επιπτώσεις στο
εισόδημα των πατατοπαραγωγών ήταν πρωτοφανείς.
Τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας επηρέασαν αισθητά τη ζήτηση της πατάτας,
η οποία ήταν σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, με
αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των τιμών διάθεσης των προϊόντων και κατ΄ επέκταση το
σημαντικό πλήγμα στο εισόδημα των παραγωγών.
Ενδεικτικά αναφέρονται τιμές πώλησης παλαιότερων ετών, ώστε να γίνει σαφές το
πρόβλημα: το 2018 η τιμή παραγωγού ήταν 35 λεπτά το κιλό, το 2019 28-30 λεπτά και
φέτος μόνο 20-23 λεπτά το κιλό.
Με δεδομένο ότι η φετινή παραγωγή ήταν αποδεδειγμένα μικρότερη από άλλες χρονιές
λόγω των καιρικών συνθηκών (ξηρασία την άνοιξη και αρχές καλοκαιριού και έντονες
βροχοπτώσεις στις αρχές Αυγούστου), το φετινό εισόδημα των αγροτών μόλις καλύπτει
το κόστος παραγωγής, χωρίς να αμείβεται καθόλου ο κόπος και η εργασία του
παραγωγού. Ενδεικτικά αναφέρονται επίσης οι συνήθεις στρεμματικές αποδόσεις για τη
περιοχή, οι οποίες σε φυσιολογικές συνθήκες ανέρχονται στους 4,5 τόνους, ενώ για τη
φετινή χρονιά δε ξεπέρασαν τους 3,5 τόνους ανά στρέμμα.
Παράλληλα, είναι γνωστό ότι το κόστος παραγωγής της πατάτας είναι υψηλό και
ανέρχεται στα 700 ευρώ περίπου ανά στρέμμα, ανάλογα με τη περιοχή καλλιέργειας (το
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κόστος ενοικίου της γης, τα αρδευτικά τέλη και οι υποδομές διαμορφώνουν τις διαφορές
στο κόστος).
Με αυτά τα δεδομένα αποδεικνύεται ότι οι παραγωγοί μόλις κάλυψαν το κόστος της
καλλιέργειας, ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που η ζημιά είναι σημαντική.
Ένας άλλος ανασχετικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι εισαγωγές αλλά και οι
δυσχέρειες στις εξαγωγές, λόγω της πανδημίας και των δυσκολιών στις διεθνείς
μεταφορές, έχουν διαμορφώσει συνθήκες ασφυξίας στους παραγωγούς που πρέπει να
ετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Αυτή τη στιγμή μάλιστα, μεγάλες ποσότητες βρίσκονται στις αποθήκες ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν έχει γίνει καν η συλλογή. Είτε έχουν μείνει στα χωράφια, είτε έχουν
οργωθεί λόγω του ερχόμενου χειμώνα και της υποβάθμισης του προϊόντος καθώς το
προϊόν δε μπορεί να διατεθεί στην αγορά ούτε με τις παραπάνω τιμές.
Την ίδια χρονική στιγμή παρατηρείται σε μεγάλες αλυσίδες Super Market, η πατάτα να
πωλείται στα 0,90 λεπτά έως 1 ευρώ (!!!) το κιλό, γεγονός απαράδεκτο που δηλώνει
αισχροκέρδεια από μέρους των διακινητών και αθέμιτο κέρδος σε βάρος των
παραγωγών.
Με το δίκιο τους οι καλλιεργητές πατάτας διαμαρτύρονται, λόγω του ότι οι μεγάλες
οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί δεν τους επιτρέπουν να πληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους στις τράπεζες, την εφορία και τη Δ.Ε.Η., ενώ καθίσταται δύσκολη η
καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Την ίδια ώρα, κατά την επίσκεψή σας σε περιοχές της Πελοποννήσου, σημειώνατε ότι «το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει διαπιστώσει τη διαταραχή σε
ορισμένα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης και της πατάτας και επισήμανε ότι έχει γίνει
ήδη ο σχετικός υπολογισμός για τα ποσά με τα οποία πρόκειται να ενισχυθούν οι
παραγωγοί, τοποθετώντας χρονικά τις σχετικές ανακοινώσεις για τον Οκτώβριο,
υλοποιώντας μια στοχευμένη πολιτική αναπλήρωσης της απώλειας εισοδήματος των
παραγωγών που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού».
Αλλά και η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφερόμενη στις
επιπτώσεις της πανδημίας αναφέρει «Ουδείς αγρότης, κτηνοτρόφος, μελισσοκόμος και
αλιέας, εφ’ όσον το εισόδημά του μειώθηκε και επλήγη από την κρίση του κορωνοϊού,
πρόκειται να μείνει χωρίς κρατική στήριξη».
Έτσι, για την Πελοπόννησο, αποφασίστηκε με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
χορήγηση κονδυλίων για την ενίσχυση των παραγωγών που επλήγησαν από τη πανδημία,
κατόπιν αιτήματός σας. Ειδικότερα για τη πατάτα εγκρίθηκε η χορήγηση 245 ευρώ ανά
στρέμμα για την ενίσχυση των καλλιεργητών που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της
πανδημίας του κορωνοϊού το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2020.
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Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση, «Το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των Ελλήνων παραγωγών και συγκεκριμένα στη στήριξη των παραγωγών
που υπέστησαν μεγάλη μείωση στο εισόδημά τους, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για
τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου
και Μαΐου 2020».
Επειδή οι καλλιεργητές πατάτας στην ΠΕ Κοζάνης έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά
λόγω της μεγάλης μείωσης της ζήτησης του προϊόντος εξαιτίας της πανδημίας,
Επειδή η περιοχή πλήττεται ήδη από τις αποφάσεις της κυβέρνησης για βίαιη
απολιγνιτοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο,
Επειδή το Υ.Α.Α.Τ. έχει προχωρήσει τη διαδικασία για την ενίσχυση καλλιεργητών που
αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα στην Πελοπόννησο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο για την άμεση ενίσχυση των καλλιεργητών πατάτας
της περιοχής;
2. Θα υπάρξει μέριμνα για τη περιοχή της ΠΕ Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, που,
εκτός των άλλων, πλήττεται ανεπανόρθωτα από την απολιγνιτοποίηση και τη δραματική
συρρίκνωση της δραστηριότητας της ΔΕΗ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Βέττα Καλλιόπη
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